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Vysvětlení postupů
 

Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování v následujícím pořadí:
 

À = Lhůty pro předložení    ´ = Lhůty, jsou-li požadovány    6 = Znění dosud nepřijato, možné lhůty

1. Třetí čtení

- Řádný legislativní postup («««III)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení společného návrhu

2. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu všech poslanců Parlamentu pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

3. Druhé čtení

- Řádný legislativní postup («««II)
většina všech poslanců Parlamentu je pro zamítnutí nebo změnu postoje Rady; většina odevzdaných hlasů je pro schválení
postoje Rady

4. Jednací řád Evropského parlamentu

- Změny jednacího řádu
většina všech poslanců Parlamentu je pro přijetí změn
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu rozhodnutí

5. První čtení

- Řádný legislativní postup («««I)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

6. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu odevzdaných hlasů pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

7. Ostatní postupy

- Konzultace («)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

- Ostatní (prohlášení, otázky k ústnímu zodpovězení, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu usnesení nebo návrhu rozhodnutí
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09:00 - 10:00 Rozpravy

10:00 - 12:30 Rozpravy

13:00 - 14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00 - 23:00 Rozpravy

185 À • Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti
podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii

Prohlášení Komise

[2018/2619(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

195 • Rozprava s prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem o
budoucnosti Evropy

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Libanonem: účast Libanonu na Partnerství pro
výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

Doporučení: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou
unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství
pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

62 ««« - Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauriciem: rybolovná práva a finanční příspěvek

Doporučení: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční
příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

[2017/0223(NLE)]

Výbor pro rybolov

157 ««« - Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

Doporučení: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a
Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

[2017/0259(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod
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177 - Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin

Zpráva: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

149 À«««I - Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání
půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

Zpráva: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 11/09/2017, hlasování: 13/09/2017)

148 À«««I - Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody

Zpráva: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Rozprava: 13/06/2017, hlasování: 14/06/2017)

181 À«««I - Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Zpráva: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických
stran a evropských politických nadací

[2017/0219(COD)]

Výbor pro ústavní záležitosti

34 À«««I - Energetická náročnost budov

Zpráva: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o
energetické náročnosti budov

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

45 À - Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí

Zpráva: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

187 À - Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU

Zpráva: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

167 À - Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru

Návrhy usnesení

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského
rozvojového fondu

Zpráva: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Výbor pro rozvoj

176 À - Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí

Zpráva: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Výbor pro rozvoj

159 À - Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii

Zpráva: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

193 À • Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a
globálního paktu OSN o uprchlících

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2018/2642(RSP)]

214 • Situace v Sýrii

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situace v Rusku

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2018/2669(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

194 • Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2018/2643(RSP)]

211 À • Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených
a zadržovaných v Turecku

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2018/2670(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
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38 À • Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v
roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020

Zpráva: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Zpráva o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině
období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020

[2017/2280(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

19 ««« • Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií

Doporučení: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou
unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie

[2016/0367(NLE)]

Výbor pro zahraniční věci

21 • Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení)

Zpráva: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o
uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné
straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie

[2017/2227(INI)]

Výbor pro zahraniční věci

89 À • Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě

Zpráva: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Zpráva o výročních zprávách za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě

[2017/2010(INI)]

Výbor pro právní záležitosti
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